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NOM DEL PROJECTE  

REPENSEM ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Breu descripció del projecte 

El projecte respon a la necessitat de redefinició dels usos i les funcionalitats dels espais i 

equipaments municipals perquè s’adeqüin millor a les necessitats dels habitants del poble i 

orientar les accions de l’equip de govern en els propers anys. A través de la creació d'espais 

participatius i de posada en comú es farà partícep a la població en la presa de decisions, fet que 

reforçarà el vincle i el sentiment de pertinença de les persones al municipi. Per aquest motiu, el 

procés s’obrirà a tota la ciutadania generant escolta a tots els col·lectius per comprendre i 

compartir les diferents necessitats i definir el present i el futur dels equipaments públics. 

Nombre d’habitants del municipi 
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Procés/projecte  

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

L'objectiu principal és acompanyar a la població de Pontós en la definició dels usos dels edificis 

municipals per tal de reordenar el patrimoni local perquè s'adeqüin millor a les necessitats dels 

habitants del poble i poder orientar les accions de l'equip de govern en els propers anys. 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

S’ha identificat la necessitat molt clara de reordenar els usos i la funcionalitat dels equipaments 

municipals. Aquest procés de participació permetrà planificar les reformes finançades amb 

inversions municipals de fons propis dels propers anys i de la subvenció del PUOSC (Pla d’obres) 

de la Generalitat al 2023 amb una forta implicació ciutadana. 

Qui participarà al procés? 

El procés s’obrirà a tota la ciutadania i tots els col·lectius (infants, joves, gent gran, famílies, 

professionals autònoms, artistes, grup d’arqueòlegs, caçadors, propietaris de les cases rurals, 

restauradors...) per comprendre i compartir les diferents necessitats d’aquests en l’ús i en les 

reformes futures dels equipaments públics. 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

Sessions informatives amb suports visuals que expliquen l'estat de cadascun dels edifcis d'una 

manera entenedora, amb la informació tècnica, administrativa i legal per assentar el procés de 

co-disseny participatiu. Espais de deliberació co-creatius de participació ciutadana dinamitzats 

per professionals i documentats amb material gràfic. 

Metodologia: com i quan 

Quines fases del procés s’han planificat? 

Fase 1: Anàlisi i Socialització de la informació tècnica. 
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Dues sessions informatives i participatives per posar en comú la situació actual de cada 
equipament. 

Fase 2: Procés de disseny co-creatiu i participatiu. 

Tallers co-creatius que parteixen de les experiències viscudes i la memòria històrica dels usos 
dels espais per explorar les possibilitats i limitacions de cada equipament i dissenyar escenaris 
presents i futurs pel conjunt del patrimoni municipal.  

Fase 3:  Generació de documentació.  

Elaboració d'un document escrit i un gràfic amb les propostes d'actuació per cada equipament. 

Fase 4:  Comunicació i Retorn.  

Accions per comunicar el procés i compartir els resultats emprant canals informals com el boca-
orella o porta a porta. 
 
Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  
(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  
Tallers i dinàmiques participatives presencials o bé, si les circumstàncies no ho permeten, 

utilitzant eines digitals com ZOOM. Per fer el treball col·lectiu continu es faran servir plataformes 

digitals com Mentimeter, Klaxoon, Retrium,Think Tank i Decidim. 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

L'eina per excel·lència del procés seran els espais de trobada oberts i participatius, en format de 

"laboratori vilatà". Si es requereix, per garantir l'accessibilitat, s'obrirà un espai de participació a 

través d'eines digitals i virtuals. 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu (fórmules innovadores d’implicació de 

la ciutadania):   

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 
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El procés participatiu es durà a terme mitjançant trobades participatives i co-creatives, espais 

oberts per establir diàlegs entre el teixit social i comunitari de Pontós. Aquesta manera de 

gestionar els recursos i el patrimoni municipal està basada en una aproximació coneguda com 

"Bottom Up", metodologia innovadora per la vida política de Pontós per tal de propiciar 

l'empoderament de la població. 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 17? 

Incorporem la visió de gènere basada en els Drets Humans, la presència de tots els sectors de 

la població en les sessions participatives, farem co-partícep a la població de la presa de decisions 

municipals, en la definició i reordenació dels usos dels espais i s’establiran aliances i 

col·laboracions entre la diversitat d’agents de la comunitat i els sectors implicats. 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

Quines són les accions comunicatives previstes? 

El Pla Comunicatiu previst utilitzarà els canals habituals ja en funcionament com la pàgina web i 

les xarxes socials de l'ajuntament, el grup de difusió per Whatsapp i la distribució de cartells a 

les bústies per arribar a la població més gran. 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

Les accions comunicatives estan previstes durant tot el procés participatiu, des del juny a 

setembre de 2021, tant per la difusió de les sessions com pel retorn a la població dels resultats 

obtinguts en aquestes.    

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com es farà el seguiment del procés? 

La Comissió de Seguiment i Avaluació del procés s'encarregarà d'aquesta tasca per tal 

d'assegurar la bona qualitat de les accions i les sessions de treball que seran avaluades tant per 

l'equip tècnic com polític implicat. 

Amb quins indicadors avaluarem? 

Els indicadors quantitatius són: nombre de participants, nombre de rols presents al llarg del 

procés i nombre d'assistents en el retorn final. Els indicadors qualitatius són: augment de la 

sensació de corresponsabilitat, de la intercooperació entre entitats i sectors de la població i de la 

comunicació entre elles. 

Quines accions de retorn del procés a la ciutadania estan previstes? 

Fase de retorn oberta al públic on es presentaran les conclusions i estratègies finals fruit del 

procés participatiu. També es contempla publicar els documents finals a la pàgina web de 

l’ajuntament i xarxes socials. 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 
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